
Existem momentos únicos em nossas vidas. Um deles é quando descobrimos 
que nada mais será como antes. Uma aventura com amigos. A primeira 
paixão. O primeiro beijo. Escolher uma profissão, uma faculdade. Perceber 
que o mundo é muito maior do que nossa casa, nosso bairro, nossa escola. 

  
Em 2010, nascemos com a missão de mostrar ao mundo que o Brasil é muito mais do que 
a trilogia samba, carnaval e futebol. Queríamos mostrar aos estudantes do mundo todo 
quem o Brasil é de verdade. Mas queríamos também mostrar aos estudantes brasileiros 
que o mundo é muito grande, que vivenciar novas experiências e culturas diferentes da 
nossa podem mudar o rumo da nossa vida. Queríamos mostrar e provar que tudo isso 
pode fazer parte do processo de formação e educação de todo indivíduo. E 

conseguimos.

Nos últimos dez anos, nos tornamos o elemento que faz, promove e sustenta a conexão 
entre estudantes, professores, instituições de ensino, empresas, problemas, soluções, 
perguntas e respostas. Entendemos que é nossa missão  oferecer às instituições de ensino 
a oportunidade de preencher essa lacuna invisível nas grades curriculares. Entendemos 
também que o nosso objetivo é oferecer ao estudante a oportunidade de desenvolver 
uma visão real sobre questões globais, uma partezinha daquele momento que criará 
novas referências e a motivação para tornar nosso futuro maior do que imaginamos e, o 

mundo, um lugar melhor. 

Acreditamos que é por meio da vivência e da diversidade de ideias, opiniões e relações 
sociais que construímos nossos referenciais. Acreditamos que experiências de vida vão 
além dos livros, das salas de aula, web. É por isso que existimos, para conduzir você por 
uma experiência real e verdadeira que pode mudar sua visão de mundo, que vai tornar 

você um agente transformador. 

Estamos aqui para conduzir você por experiências que vão além. 
Que transformam sua visão, sua missão, seu mundo.

to go beyond


